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közbeszerzési eljárásról 
Határozat 53/2014. (IX. 19.) a közbeszerzési terv módosításáról 
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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én  
      20 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Csontos József 
Dénes László 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna (20 óra 03 perctől) 
Szecskő Zsolt (20 óra 05 perctől) 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

  
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel a Képviselő-testület ülésének 
összehívására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III. 25.) 
(továbbiakban: SzMSz.) számú rendelet 15. § (4) bekezdése alapján telefon igénybevételével került sor. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

Napirendi javaslat: 
 
I. napirend: Energetikai fejlesztés építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás     

 döntése 
             Előadó: Nagy Károly polgármester 

 
  II. napirend: Közbeszerzési terv felülvizsgálata 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 

    
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyetért.                   
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Dénes László személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
(Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna részvételével folytatódik az ülés – 20 óra 03 perc) 
 
I. napirend: Energetikai fejlesztés építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás     
                         döntése 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 

(Szecskő Zsolt részvételével folytatódik az ülés – 20 óra 05 perc) 
 

Nagy Károly: 
A pályázatok bontásánál és a bíráló bizottság ülésén is jelen volt.  
A pályázatok bontásánál úgy tűnt, hogy a Tarnavölgye 2008 Kft. adta a legjobb ajánlatot.  
A bíráló bizottság ülésén azonban kiderült, hogy a Kft. a pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeket 
nem teljesítette, mivel a 2013. évi mérleg szerinti eredménye 0,-Ft volt. Emiatt a bíráló bizottság a 
második legjobb ajánlatot tevőt, a WegroWygon Kft.-t javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
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Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, határozati 
javaslatot, amely Gyöngyöstarján község intézményeinek komplex energetikai fejlesztésére vonatkozó 
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
  

A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2014. (IX. 19.) KT 

határozata 
 

Gyöngyöstarján község intézményeinek komplex energetikai fejlesztésére vonatkozó 
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának és Intézményeinek Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 47/2014. (IX. 11.) KT 
határozat 2. § (1) d) pontjában rögzített hatáskörében az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján község intézményeinek komplex energetikai fejlesztésére vonatkozó építési beruházás 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadja. 
A közbeszerzési eljárás eredményes. 
A nyertes ajánlattevő a WegroWygon Kft. (3245 Recsk, Gárdonyi u. 20.), ajánlata nettó 63 667 213 Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi dokumentáció részét képező 
szerződéstervezet aláírására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: határozathozataltól számított 10. naptól 15. napig 
 

II. napirend: Közbeszerzési terv felülvizsgálata 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A közbeszerzési tervet minden év március 31-ig kell elkészíteni, de egy évben háromszor lehetőség van 
annak módosítására. Jelen esetben az energetikai fejlesztésre vonatkozó építési beruházás miatt 
szükséges a közbeszerzési tervet módosítani, szeptember 30-ig. 
 
Nagy Károly: 
Az előzőhöz képest van-e változás a közbeszerzési tervben? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az április 29.-i ülésen elfogadásra került a 2014. évi közbeszerzési terv, ez előterjesztéstől eltérően.  
A  terv a Damjanich utca útfelújítása, valamint a községi utak karbantartása nélkül került elfogadásra. 
Az előterjesztett közbeszerzési tervben továbbra is szerepel a szelektív hulladékgyűjtő edényzet 
beszerzése, és kiegészül Gyöngyöstarján község intézményeinek komplex energetikai fejlesztésére 
vonatkozó építési beruházással. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, Közbeszerzési terv 
módosítására vonatkozó, határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2014. (IX. 19.) KT 

határozata 
 

közbeszerzési terv módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2014. évi közbeszerzési terv módosítását et elfogadta. 




